มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ ๔/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรื่ อง การมอบเข็มเกียรติยศ เนื่องใน
วันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๕๙
๑.๒ เรื่ อง กําหนดการวันปรี ดี ประจําปี ๒๕๕๙
๑.๓ เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม

มติโดยย่อ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานการดําเนินการติดตาม
มติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบและเห็นชอบความร่ วมมือ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
๔.๑ เรื่ อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่
๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๔.๑

- รับรองรายงานการประชุมฉบับพิจารณาลับ
โดยมีการแก้ไขบางประการดังกล่าวแล้ว

๔.๒ เรื่ อง การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา - ๑. เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ ตําแหน่งทางวิชาการว่า เมื่อพิจารณาคําร้อง
ขอทบทวนของผูร้ ้องแล้ว มีอาํ นาจหน้าที่ตาม
ข้อกําหนดของประกาศ ก.พ.อ. ข้อ ๑๑/๑ (๑) (ก)
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาได้

-๒–

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
๒. มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการนําเรื่ องของตํารา
จํานวน ๑ ชิ้น และกระบวนการกลับไป
พิจารณาทบทวนอีกครั้ง
๓. มอบหมายให้ฝ่ายพิจารณาตําแหน่งทาง
ตําแหน่งทางวิชาการได้พิจารณานําเสนอ
หลักเกณฑ์วา่ ตําราทางวิชาการนอกจากที่
จะต้องมีคุณภาพแล้ว จะมีรูปแบบและ
ข้อกําหนดให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ.
อย่างใดบ้าง และให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป

๔.๓ เรื่ อง ผลการทบทวนผูส้ มควรได้รับ
การยกย่องเป็ นกีรตยาจารย์
ประจําปี ๒๕๕๘

- อนุมตั ิถอนการเสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.
ภัทรพร สิ ริกาญจน คณะศิลปศาสตร์
เป็ นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๘
เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามระเบียบฯ และ
เจตนารมรณ์ของมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

๔.๔ เรื่ อง ผลการพิจารณาตําแหน่ง - ๑. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ทางวิชาการ
จํานวน ๙ ราย ดังนี้
๑. อาจารย์ ธี ระ สุ ธีวรางกูร คณะนิติศาสตร์
๒. อาจารย์ ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร คณะนิติศาสตร์
๓. อาจารย์ ดร.รัชนีกร ลาภวณิ ชชา คณะนิติศาสตร์
๔. อาจารย์ ดร.สุ กฤตยา จักรปิ ง วิทยาลัยสหวิทยาการ
๕. อาจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์
๖. อาจารย์ ศุภวิทย์ ถาวรบุตร คณะศิลปะศาสตร์
๗. อาจารย์ ธัชพงศ์ ศรี สุวรรณ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ฯ
๘. อาจารย์ นายแพทย์ วินชนะ ศรี วไิ ลทนต์ คณะแพทยศาสตร์
๙. อาจารย์ ทันตแพทย์ อุดม ว่องไวทองดี คณะทันตแพทยศาสตร์

-๓-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
๒. อนุมตั ิให้เสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี คณะรัฐศาสตร์
๓. อนุมตั ิผไู้ ม่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์
จํานวน ๑ ราย
๔. กรณี มติขอ้ ๑ (๔) มีขอ้ เสนอแนะว่า ควรจะระบุสาขาวิชาที่
นําเสนอขอตําแหน่งให้กว้างเพื่อการนํางานในต่อยอดใน
อนาคต ถ้าหากผูเ้ สนอยินยอมให้สอบถามผูท้ รงคุณวุฒิดว้ ย
กรณี ที่ผเู้ สนอยินยอมเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาให้นาํ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบอีกครั้ง ถ้าหากผูเ้ สนอยืนยันใช้ชื่อ
สาขาวิชาเดิมไม่ตอ้ งนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และทั้งสอง
กรณี ให้มีผลตามวันที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการเสนอเดิม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
๕.๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาการ - อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็ นผูร้ ักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป จนกว่า
จะมีการแต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ คนใหม่
๕.๒ เรื่ อง ขออนุมตั ิรายงานผลการ
คัดเลือกผูส้ มควรได้รับการ
ยกย่องเป็ นครู ดีเด่น ประจําปี
๒๕๕๘

- อนุมตั ิประกาศยกย่องครู ดีเด่นของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๔ ราย
คือ
๑. รองศาสตราจารย์ ศรี เพ็ญ ทรัพย์มนชัย
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี ได้รับการยกย่อง
เป็ นครู ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ พงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน
สถาบันภาษา ได้รับการยกย่องเป็ นครู ดีเด่น
สาขามนุษยศาสตร์

-๔-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการยกย่องเป็ นครู ดีเด่น
สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก ภู่ทอง
คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับการยกย่องเป็ นครู ดีเด่น
สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ

๕.๓ เรื่ อง ขออนุมตั ิหลักเกณฑ์ วิธีการ - อนุมตั ิตามที่เสนอ ดังนี้
และเงื่อนไขการต่ออายุงานของ
๑. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่ออายุ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ งานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัด
สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองการ
ต่ออายุงาน ซึ่งเป็ นคณะกรรมการชุดเดียวกันกับการ
ต่อเวลาราชการของข้าราชการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. มอบหมายให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์รับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณา
๕.๔ เรื่ อง ขออนุมตั ิการกําหนดภาควิชา - อนุมตั ิให้ถอนเรื่ องและมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนและ
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริ หารศูนย์รังสิ ต ร่ วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และ
เป็ นกรณี พิเศษ
เทคโนโลยี รับข้อเสนอแนะข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาทบทวน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครั้ง
๕.๕ เรื่ อง ขออนุมตั ิปิดหลักสูตร
สถาปั ตยกรรมภายในมหาบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง

- ๑. อนุมตั ิปิดหลักสู ตรสถาปั ตยกรรมภายในมหาบัณฑิต
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง โดยให้มีผล
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ
๒. มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการไปพิจารณาแนวทาง
การศึกษาว่า การเสนอเปิ ดหลักสู ตรและการเสนอ
ปิ ดหลักสู ตรของคณะต่าง ๆ มีเหตุผลใดบ้าง
ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป

-๕-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๕.๖ เรื่ อง ขออนุมตั ิระบบประกันคุณภาพ - ๑. อนุมตั ิระบบประกันคุณภาพของหน่วยงานที่ไม่ใช่
ภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน ประจําปี การศึกษา
ปี การศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ของ
๒๕๕๘-๒๕๕๙
หน่วยงานที่ไม่ได้จดั การเรี ยนการสอน ๒. อนุมตั ิตวั บ่งชี้ สําหรับสถาบันวิจยั และสํานัก/
สถาบัน สนับสนุนวิชาการ ที่เลือกใช้ระบบประกัน
คุณภาพของ สกอ. ปี การศึกษา ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
๖.๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิเป้ าหมายและแผน - เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงานของคณบดี
การปฏิบตั ิงานของคณบดี
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตามที่เสนอและมอบหมาย
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ให้คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รับข้อเสนอแนะ/
ข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๖.๒ เรื่ อง ขออนุมตั ิเป้ าหมายและแผน
การปฏิบตั ิงานของคณบดีคณะ
วิทยาการเรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์

- มหาวิทยาลัยขอถอนเรื่ อง

๖.๓ เรื่ อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ของคณะ/สถาบันต่าง ๆ

- ๑. เห็นชอบหลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐
จํานวน ๒ หลักสู ตร ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันต
สาธารณสุ ข (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) (หลักสู ตร
ต่อเนื่อง) คณะทันตแพทยศาสตร์
ดําเนินการต่อไป
๑.๒ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาฟิ สิ กส์ (หลักสู ตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑๗
หลักสู ตร

-๖-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
๒.๑ หลักสู ตรครบรอบปรับปรุ ง ๕ ปี จํานวน ๑๒ หลักสู ตร คือ
(๑.) คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ๑ หลักสูตร
คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์
(๒.) คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน ๔ หลักสู ตร คือ
- วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การสื่ อสารองค์กร
- วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
สื่ อสารมวลชน
- วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารมวลชน
- ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสื่ อสารวิทยา
(๓.) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ๑ หลักสูตร คือ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั
ทางสังคม
(๔.) คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๒ หลักสู ตร คือ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนายัง่ ยืน
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร
(๕.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑หลักสู ตร คือ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(๖.) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง ๒ หลักสูตร คือ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
- ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อม
สรรค์สร้าง
(๗.) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ๑ หลักสู ตร คือ ปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
(หลักสูตรนานาชาติ)

-๗-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
๒.๒ หลักสู ตรปรับปรุ งก่อนครบ ๕ ปี จํานวน ๕ หลักสูตร ดังนี้
(๑.) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ๑ หลักสูตร คือ
การผังเมืองมหาบัณฑิต
(๒.) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ (๔ หลักสูตร) คือ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ
(หลักสู ตรนานาชาติ)
- ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ
(หลักสูตรนานาชาติ)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก
(หลักสูตรนานาชาติ)
(๓.) เห็นชอบปรับแก้หลักสูตรตามข้อสังเกตของ สกอ.
จํานวน ๑ หลักสู ตร คือ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๘) ของคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร พ.ศ. ๒๕๔๘
(๔.) มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขในเรื่ อง
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา ใน ๓ หลักสูตร คือ (๑) ลําดับที่ ๘
หลักสู ตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร (๒) ลําดับที่ ๙ หลักสูตร ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ (๓) ลําดับที่ ๑๐
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ควรวางหลักเกณฑ์ให้ชดั เจนยิง่ ขึ้นเพื่อ
สามารถใช้อา้ งอิงเกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษา จะใช้เกณฑ์
คะแนนเฉลี่ยสะสม หรื อต้องมีประสบการณ์ในการทํางาน
ระยะเวลาเท่าใดกําหนดให้ชดั เจน แต่ไม่ควรให้เป็ นดุลพินิจ
ของกรรมการคัดเลือกมากเกินไป
(๕.) มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการรับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของ
ที่ประชุมไปพิจารณา

-๘-

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
๗.๑ เรื่ อง รายงานการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

มติโดยย่อ
- รับทราบ

๗.๒ เรื่ อง รายงานผลการขออนุมตั ิปริ ญญา
- รับทราบ
ให้แก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษาปี การศึกษา ๒๕๕๘
๗.๓ เรื่ อง ฝ่ ายการคลังรายงานฐานะเงินลงทุน
ของหน่วยงาน (ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙)

- รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายการคลัง
ไปดําเนินการและให้หน่วยงานแก้ไข
ให้แล้วเสร็ จ ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ภายใน ๖ เดือน

๗.๔ เรื่ อง สํานักงานจัดการทรัพย์สินรายงาน
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี
อนุญาต ประจําปี ๒๕๕๘

- รับทราบ และมอบหมายให้รองอธิ การบดี
ฝ่ ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ต รับไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป

๗.๕ เรื่ อง ฝ่ ายวางแผนรายงานรายรับจริ งและ - รับทราบ
รายจ่ายจริ งจากงบประมาณจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้ นไตรมาสที่ ๑
(๑ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๘)
๗.๖ เรื่ อง ฝ่ ายวางแผนรายงานหลักสูตรใหม่
ที่ได้รับการบรรจุเข้าแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

- รับทราบ

๗.๗ เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการปรับปรุ ง
แก้ไขอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบและอาจารย์
ประจําหลักสูตร

- รับทราบ

-๙-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๗.๘ เรื่ อง ฝ่ ายบริ หารและความยัง่ ยืนรายงาน
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูบ้ ริ หาร
๔ หน่วยงาน

- รับทราบ

๗.๙ เรื่ อง ฝ่ ายบริ หารและความยัง่ ยืนรายงาน
การแต่งตั้งผูร้ ักษาการแทนคณบดีคณะ
พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี

- รับทราบ

๗.๑๐ เรื่ อง ฝ่ ายบริ หารและความยัง่ ยืนรายงาน - รับทราบ
การอนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยกองทุนเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙
๗.๑๑ เรื่ อง ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์รายงาน - รับทราบ
การขออนุมตั ิให้ยมื ตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๕ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
----------------------------------------------

น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
นายภูมินาถ สวัสดี ผูจ้ ดั ทําข้อมูลรายงานการประชุม

